
 

1 
 

 عمم اجتماع التنظيم والعمل: تخصص                    1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر                           عمم االجتماع:  القسم

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم 
 مقبول موجودة فً قائمة خارجً قدٌم وجهت إلى علم االجتماع تنظٌم وعمل عدم ظهور االسم بودٌنار نسٌبة 01

 عدم ظهور االسم حداد شٌماء 02
عدم ورود إسمها فً قاعدة البٌانات مع امكانٌة تسجٌلها فً علم االجتماع التنظٌم 

 والعمل وفق بطاقة رغباتها
 تحفظ

 مرفوض (المجلس التأدٌبً)نالت عقوبة تأدٌبٌة  عدم ظهور االسم سعود إناس 03

       

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع   

 

 

 

 

 ، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجياترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
  

 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبة                 نيابة العمادة   

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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 الثقافًعمم اجتماع : تخصص                    1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر                           عمم االجتماع:  القسم

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم 
 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة توجه إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم بورقبة سارة 01

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم غذفة إكرام 02

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم العاٌب مرٌم 03

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم بوطرح منال 04

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم دكومً أسماء 05

 مقبول وجه إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم محنان هشام 06

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم بورقبة صارة 07

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم غادي لٌلٌا 08

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور االسم بن شولة مونة 09

 مقبول وجه إلى علم االجتماع الثقافً عدم ظهور اسمه سالمً زكرٌاء 10

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة، وجه فً علم االجتماع الثقافً عدم ظهور اسمه قصاب رامً خالد 11

 مقبول وجه إلى علم االجتماع الثقافً تغٌر التخصص حسام بلٌلٌطة 12

 تحفظ عدم ورود إسمه فً قاعدة البٌانات مع امكانٌة تسجٌله فً علم االجتماع الثقافً  عدم ظهور اسمه قدٌري خلٌل 13

(المجلس التأدٌبً)تم حذفها من التخصص بسبب نٌلها لعقوبة تأدٌبٌة  / حصول سلمى 14  مرفوض 

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع      

 ، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجياترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
  

 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبة                 نيابة العمادة   

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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 عمم اجتماع الحضري: تخصص                    1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر                           عمم االجتماع:  القسم

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم 
 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم داود زٌنب 01

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم عٌدودي إلٌاس 02

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بن قرة خلٌدة 03

 مقبول وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بولحلٌب محمد 04

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بوقرة ٌسمٌنة 05

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم حربوش طارق 06

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم خوالد سناء 07

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بقة رحٌمة 08

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بومزبر أشواق 09

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم قٌروانً زٌدزمة 10

 مقبول وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم قوادري أسماء 11

 مقبول      موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم بزات إسمهان 12

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجه إلى علم االجتماع حضري عدم ظهور االسم جالوجً عبد العزٌز 13

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع      

 ، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجياترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
  

 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبة                 نيابة العمادة   

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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 عمم اجتماع االتصال: تخصص                    1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر                           عمم االجتماع:  القسم

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم 
 مرفوض تثبت فً علم االجتماع االتصال تغٌٌر التخصص مشحوقً حنان إكرام 01

 مقبول موجودة فً الملفات الناقصة وجهت إلى علم االجتماع االتصال عدم ظهور االسم كرموش حورٌة 02

       

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع     

 

 

 

 

 

  السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجيا، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلىترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
  

 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبة                 نيابة العمادة   

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
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 عمم اجتماع التربية: تخصص                    1الحصيمة النهائية لعممية دراسة الطعون في مسابقة الماستر                           عمم االجتماع:  القسم

القرار اإلجابة عن الطعن سبب الطعن اإلسم والمقب رقم 
 مرفوض التربيةتثبت فً علم االجتماع  تغٌٌر التخصص العمري سمٌحة إبتسام 01

       

 عميد الكلية/ مسؤول التخصص                                                                             رئيس القسم                                                                          ع     

 

 

 

 

 

 

 ، حيث سيرفع تقرير كامل حول الكمية إلى السيد نائب رئيس الجامعة المكمف بالبيداغوجياترسل نسخة من حصيمة دراسة الطعون في االختصاص إلى نيابة العمادة لمدراسات: مالحظة هامة

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 

Faculté sciences humaines et sociales 
  

 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  

لمدراسات وشؤون الطمبة                 نيابة العمادة   


